Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds verstrekt startsubsidies aan
kleinschalige en lokale gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika.

RESULTATEN
achterstand in hun ontwikkeling. Van
deze achterstand houden zij vaak voor
de rest van hun leven last.
€ 9.021 was er nodig voor het ‘Toy Making’ programma om hier verandering in
te brengen en van start te kunnen gaan
in vijf ziekenhuizen in KwaZulu-Natal.
Het bedrag dat we met elkaar ophaalden was maarliefst € 10.374!

RESULTAAT CAMPAGNE TOY
MAKING PROGRAMMA ZUIDAFRIKA
Deze zomer stond in het teken van de
crowdfunding campagne voor het Toy
Making project van Groningse geneeskundestudenten Benedetta, Aoife en
Svea.
In het arme KwaZulu-Natal komen relatief veel jonge kinderen in het ziekenhuis terecht, door ondervoeding en
ziekte. Tijdens opname is spelen onmisbaar voor deze kinderen om duurzaam
beter te worden en gezond op te groeien. Maar met de meeste kinderen in
het ziekenhuis wordt helemaal niet gespeeld, en dat veroorzaakt een enorme

getrokken. Het welzijn van deze grootouders is enorm kwetsbaar. De armoede
is groot en er zijn nauwelijks voorzieningen. Er bleek een grote behoefte aan
schone, veilige ‘pit latrines’(wc’s) en watertanks voor drinkwatervoorziening.
De meeste ouderen gaan in de bosjes
naar de wc wat zorgt voor besmetting
van water, grond en voedsel met bacteriën en virussen die gevaarlijke ziekten
veroorzaken, waaronder cholera. Voor
een bedrag van 7.160 euro werden 5
wc gebouwtjes aangelegd in de buurt
van de meest kwetsbare ouderen en
hun families. Daarmee helpen we hun
gezondheid en welzijn enorm. Aan alle
donateurs hartelijk bedankt.
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NIEUWSBRIEF
Welk project
gun jij jouw
stem? www.nasf.nl
#GEZONDHEIDSPIONIERS

LATRINES VOOR GROOTOUDERS IN NGOGWE OEGANDA

AR
10 JA

Het gebied Ngogwe bestaat uit kleine,
straatarme plattelandsdorpjes verspreid over het landschap. Veel ouderen
dragen zorg voor kleinkinderen, omdat
ouders zijn overleden aan aids of weg-

Albert
Schweitzer
Prijs 2021

Nieuwsbrief gelezen? Draag bij aan recycling en geef hem bijvoorbeeld door aan iemand anders.
Zo maken we met elkaar nog meer mensen enthousiast over het werk van het NASF.
Dit formulier in een gesloten
envelop sturen naar:
frankeren
toegestaan

Nederlands Albert Schweitzer Fonds
Antwoordnummer 54041
3504 VB Utrecht

Deze nieuwsbrief wordt
zorgvuldig samengesteld en
u aangeboden door het NASF,
postbus 8568 3503 RN Utrecht.
Redactie: Monique Opdam,
Solveigh Balogh. Vormgeving:
Silvia Agterhof. Drukwerk:
Drukland, Cohen BV. Voor vragen,
suggesties of opmerkingen kunt u
contact opnemen:
info@nasf.nl of
030-880 1499.

Wij houden u op de hoogte van de
projecten middels de nieuwsbrief, de
website, de digitale nieuwsbrief en op
social media.

WWW.NASF.NL

ALBERT SCHWEITZER PRIJS
TIEN JAAR GEZONDHEIDSPIONIERS
De Albert Schweitzer Prijs is een jaarlijks initiatief van het
Albert Schweitzer Fonds. De prijs richt zich op jongeren,
werkend, wonend of studerend in Nederland, met een idee
of project ter verbetering van de gezondheid in Sub-Sahara
Afrika. De beste gezondheidspionier wint €5.000,- euro
startsubsidie. Daarnaast vergeven we twee aanmoedigingsprijzen en is er een publieksprijs voor het project dat de
meeste stemmen krijgt.

BRENG UW STEM UIT OP UW FAVORIET

9 OKTOBER FEESTELIJKE UITREIKING:
KIJKT U MEE?

Wilt u de gezondheidspioniers financieel steunen?
Dat kan door een donatie te doen op
IBAN NL51 ABNA 0470 380 578

Op 9 oktober van 10:30-12:15 uur vindt de prijsuitreiking
plaats onder voorzitterschap van Prof. dr. Marcel Levi. U kunt
de uitreiking via internet bijwonen vanachter uw eigen pc of
iPad. Wilt u de feestelijke tiende editie met ons meekijken?
Stuurt u dan een berichtje naar info@nasf.nl of belt u met
030-8801499.

Een publieksprijs van € 1.000 gaat naar het project dat de
meeste voorkeurstemmen krijgt van het publiek. Het profiel
van de vijf kandidaten vindt u in deze nieuwsbrief. Om ook úw
stem uit te brengen op uw favoriete project gaat u naar
www.nasf.nl. Stemmen kan tot 9 oktober.

ALBERT SCHWEITZER PRIJS FINANCIEEL
STEUNEN

PROJECTEN - NIEUWS UIT AFRIKA

STEMT U OOK OP UW FAVORIETE PROJECT?

Graag stellen we de deelnemende gezondheidspioniers van de Albert Schweitzer Prijs 2021 aan u voor. Tot 9 oktober
kunt u ook uw stem uitbrengen op het project van uw voorkeur. Stemmen doet u op onze website: www.nasf.nl.
Het project met de meeste stemmen wint de Albert Schweitzer Publieksprijs 2021.

Peter en Marianne van Munnen
Veel kinderen in Oeganda hebben nog nooit een tandenborstel of een stuk zeep gebruikt. Het tegengaan van veel
voorkomende infectieziekten kan simpel en doeltreffend:
door handen te wassen en tanden te poetsen. Met Wash &
Smile willen Peter en Marianne handen wassen en tandenpoetsen onderdeel maken van het dagelijkse schoolprogramma.

Olivier de Gruijter en Eise van Maanen
Olivier en Eise willen met hun uitvinding de JERRYcan Waterfilter zorgen voor veilig, schoon (drink)water. Dit unieke
waterfilter past op vrijwel iedere jerrycan in Sub-Sahara
Afrika en reinigt zichzelf in gebruik.

Victoria von Salmuth en Nathan Beijneveld
In het Shirati ziekenhuis zien deze artsen veel ondervoeding bij kleine kinderen en zwangere vrouwen. Victoria en
Nathan willen de ondervoeding bestrijden en voorkomen
door van lokale ingrediënten en met lokaal personeel voedzame pindarepen te produceren en door mensen voorlichting te geven over goede voeding.

In 2019 won arts Jonathan Vas Nunes de Albert Schweitzer Prijs. Met zijn project
‘Genees een Wond, Koop een Bij’ startte Jonathan biologische imkerij activiteiten
in de omgeving het Masanga Hospital in Sierra Leone. Honing heeft belangrijke
desinfecterende eigenschappen en kan goed gebruikt worden voor wondverzorging. Met de plaatselijke productie van honing zorgen Jonathan en zijn collega´s
voor een betere behandeling van patiënten en voor een beter leven voor lokale bewoners én voor de bij.
Jonathan en zijn collega’s organiseerden een vijfdaagse trainingsworkshop. Stafleden van het ziekenhuis en boeren uit vijf aangrenzende dorpen zijn getraind om
bijen te houden. De deelnemers leerden over het basisgedrag van honingbijen, het bouwen van een bijenkorf met behulp van
hout (bijenkorven) en lokale materialen (gras, palmbladeren en raffiapalm).
Aan het einde van de workshop waren alle deelnemers volledig voorbereid en klaar om bijenstallen op te richten die honing
zullen leveren voor wondverzorging in het ziekenhuis. Een training in honing oogsten moet nog afgerond worden. De corona
pandemie verhinderde deze training tot nu toe. Naarmate de nieuwe imkers van het project hun bijenkorf aantallen vergroten,
verwachten we dat er een levensvatbare handel in honing, bijenwas en andere producten zal ontstaan in Masanga en andere
delen van het Tongolili-district.

WINNAAR ALBERT SCHWEITZER PUBLIEKSPRIJS 2019
In 2019 won geneeskundestudent Hillmann Batuo de Albert Schweitzer Publieksprijs. Hillmann vertelt: “Ongeveer een jaar geleden kwam ik op het idee om mensen
in mijn thuisland Kameroen de kennis te geven die nodig is om eerste hulp te kunnen verlenen (reanimatie) en hen bewust te maken van het belang van reanimatie.
Deze vaardigheden zijn steeds belangrijker in Afrikaanse samenlevingen, waar beroertes, hartaanvallen en andere cardiovasculaire complicaties toenemen.
De publieksprijs hielp mij het project een kickstart te geven en tijdens mijn reis naar
Kameroen dit jaar ben ik, samen met mijn geweldige team, begonnen met de eerste
fase van het project. De reacties op het project tot nu toe waren geweldig en het
toont het potentieel van dit project aan. We kijken uit naar uitbreiding, hopelijk naar
de rest van het continent.”

Dieuwertje Drexhage en Thom Weustink
De Goodscope brengt intuberen (kunstmatig beademen
van patiënten) binnen handbereik voor artsen wereldwijd.
Het project van Dieuwertje en Thom omhelst de klinische
validatie van een innovatieve, betaalbare videolaryngoscoop zodat deze in ontwikkelingslanden aangeboden kan
worden.

STEUN OOK GEZONDHEIDSPIONIERS!
Wilt u deze en andere gezondheidspioniers ook steunen bij
het uitvoeren van hun mooie en belangrijke werk? Doet u
dan een donatie op IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v.
het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.

Sharlon Welleweerd en Raphael Nyirenda
Met tuinieren, kippen houden en sporten willen psychiatrisch verpleegkundige Sharlon en psycholoog Raphael exverslaafden leren weerbaarder te worden en op eigen benen
te staan, zonder terug te vallen in drug- en drankgebruik.

ALBERT SCHWEITZER PRIJS WINNAAR 2019

‘Iedereen die op een duurzame manier en met
gerechtigheid wil handelen in Afrika, moet het
hart hebben van een gazelle en de huid van
een nijlpaard’, zei Albert Schweitzer.

MACHTIGINGSKAART SEPA

100%

van uw donatie gaat naar
gezondheidsprojecten in
Afrika!

Ja, ik steun het werk van het NASF met: €
per maand
per kwartaal
per jaar
eenmalig
Naam
Adres
Postcode en plaats

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
Postbus 8568
3503 RN Utrecht

Incassant ID NL24ZZZ412440080000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het NASF om een doorlopende of eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het
NASF.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Meer weten over het NASF of
over wat u kunt doen?
Kijk op www.nasf.nl of volg
ons op sociale media. Contact:
info@nasf.nl 030-880 1499.

Naam

m/v*

Geb.datum

Adres
Postcode en woonplaats
E-mail

Telefoon

IBAN
Plaats en datum

Handtekening
* doorhalen wat niet van toepassing is
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